
Hranicoll D4
Карактеристики:

Основа:

Пoле за 
аплицирање:

Својства:

Технички 
карактеристики:

Hranicoll D4 е 1-компонентно лепило спремно за користење на водена база со голема отпорност 
на вода и топлина. 

Поливинилацетат (PVAc).

За делови кои се изложени на надворешни временските услови, со соодветна површинска 
заштита. Поради високата отпорност на топлина особено погоден за сегментирани профили, 
четвртачи за изработка на прозори и рабови на прозори. 

За сврзување на дрво и дрвени материјали, за ширинско и должинско сврзување на парчиња 
во табли  и површинско сврзување.

Hranicoll D4 е лепило за дрво со висока отпорност на вода кое одговара на класата D4 според 
DIN EN 204. Добра отпорност на топлина: ≥ 7 N / mm² според DIN EN14257 (WATT 91).

Hranicoll D4 има висока сила на лепење со кратко време на притискање, особено со 
дополнителна топлина.

• Вискозитет (на денот на производството) - приближно 6.000 mPa • s 
• pH вредност – приближно 3
• Мин. температура на формирање на филмот (MFFT) –  +8 ° C
• Густина - прибл. 1,08 g / cm³
• Отворено време на 150 g / m² макс. 8-12 мин.

За добри резултати ги препорачуваме следниве работни услови:

• Просторија, материјал и температура на  лепење - 18 до 22 ° C
• Релативна влажност на воздухот - 60 до 70%
• За внатрешна употреба - приближно 8 до 10%
• За надворешна употреба – приблишно 11 до 15%
• Количина на нанесување : во зависност од апликацијата - 80 до 150 g / m²
• Минимум време на притискање: 
Слепување на четвртачи за прозори - 20 до 25 мин.
Составно лепење -  8 до 15 мин.
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ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

 

Инструкции за 
користење:

Hranicoll D4 е 1-компонентно лепило спремно за употреба без потреба од додавање 
на зацврстувач.

Дрвени препарати:

Работните парчиња треба правилно да бидат планирани и без прашина и маснотии.
Меѓу другото, температурата, влажноста и апсорпцијата на материјалите, количината на 
нанесување и тензијата во материјалот има различно влијание врз отвореното време, работното 
време и времето за притискање. Топлината го намалува отвореното време.
 



Чистење: Свежо, неисушеното лепило може да се отстрани со вода веднаш по употребата.

Hranicoll D4 се нансува со едноставен алат за апликација на една или на двете страни. 
Количината на нанесување  зависи од апсорпцијата и површинските услови на материјалите што 
треба да се врзат. Не се применува под +12 ° C (собна температура и температура на материјалот).
Во текот на отвореното  време, деловите треба да бидат поврзани и притиснати.

Компатибилноста со други лепила треба да се провери пред да се мешаат.
Конечната отпорност на вода се создава по приближно 7 дена.

Дисколорација на дрво:
 
Вообичаено, Hranicoll D4 не води кон промена на бојата на дрвото. Поради разновидната природа 
на дрвените компоненти, во некои случаи може да се појави непредвидливо дисколорација. 
Пр. железото заедно со танинот во дрвото може да предизвика промена на бојата. 
Препорачуваме да направите свои проби.

Безбедносни 
совети: 

Ве молиме разгледајте го техничкиот лист на продуктот пред негова употреба.

Складирање: Во оригиналнa амбалажа под соодветни услови HRANICOLL D4 може да се чува 9 месеци. 
Производот треба да се чува на ладно и без мраз. Карактеристиките кои се неопходни за 
производот се проверени од страна на нашиот оддел за контрола на квалитетот за време 
на производството и пред испораката. Вискозитетот на Hranicoll D4 може да се зголеми по 
подолго време на складирање. Во овој случај препорачуваме да го промешате производот 
пред употреба. Сепак, ова не влијае на својствата на лепење на производот.

Пакување: 800 мл; 5, 10 и 25 кг.
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